
 
 

  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األربعون 
 يف اتلوحيد واإليمانملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل 

 
 
 
 

 مجعها: حممد بن شمس ادّلين
 غفر اهلل هل ولوادليه

 
  



 لب العلمل طضفباب:  (1
نَا َوَمِن اتهبََعِِن وقوهل تعاىل: ﴿

َ
ِ لََعَ بَِصرَيٍة أ ْدُعو إِىَل اَّلله

َ
نَا ِمَن قُْل َهِذهِ َسِبيِِل أ

َ
ِ َوَما أ وَُسبَْحاَن اَّلله

 108 يوسف: ﴾كِيَ الُْمْشِ 
 

ُ  يُرِدِ  )َمنْ : َيُقوُل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبه  َسِمْعُت  ريض اهلل عنه قال: عن ُمَعاِوَيَة، -1 ْههُ  َخرْيًا بِهِ  اَّلله  ُيَفقِّ
يِن، يِف  َما ادلِّ نَا َوإِنه

َ
ُ  قَاِسم   أ ةُ  َهِذهِ  تََزاَل  َولَنْ  ْعِطي،يُ  َواَّلله مه

ُ
ْمرِ  لََعَ  قَائَِمةً  األ

َ
، أ ِ  َخالََفُهْم، َمنْ  يَُُضُُّهمْ  لَ  اَّلله

ِتَ  َحّته 
ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ  (71( رواه ابلخاري )اَّلله

 

 باب: أول واجب لَع العبيد (2
ِمُروا َوَماوقوهل تعاىل: ﴿

ُ
َ  ِِلَْعبُُدوا إِله  أ ينَ  هَلُ  ُُمِْلِصيَ  اَّلله ََلةَ  َويُِقيُموا ُحنََفاءَ  ادلِّ ََكةَ  َوُيْؤتُوا الصه  وََذلَِك  الزه

 5 الَْقيَِّمِة﴾ ابلينة: ِدينُ 
 

ُ  ،- عنهما اهلل ريض - عباس ابن عن -2 ا َبَعَث ُمَعاًذا ريَِضَ اَّلله ِ َصّله اهللُ َعلَيِْه وََسلهَم لَمه نه رَُسوَل اَّلله
َ
َعنُْه  أ

، فَإَِذا َعَرفُوا)لََعَ اِلََمِن، قَاَل:  ِ َل َما تَْدُعوُهْم إَِِلِْه ِعبَاَدُة اَّلله وه
َ
ْهِل ِكتَاٍب، فَلْيَُكْن أ

َ
 إِنهَك َتْقَدُم لََعَ قَْوٍم أ

َ قَْد فََرَض َعلَيِْهْم ََخَْس َصلََواٍت يِف يَْوِمِهْم َوَِلْ  نه اَّلله
َ
ْخِِبُْهْم أ

َ
، فَأ َ َ اَّلله نه اَّلله

َ
ْخِِبُْهْم أ

َ
لَِتِهْم، فَإَِذا َفَعلُوا، فَأ

ْمَوالِِهمْ 
َ
َطاُعوا بَِها، فَُخْذ ِمنُْهْم َوتََوقه  ]تؤخذ من أغنيائهم[ فََرَض َعلَيِْهْم َزََكةً ِمْن أ

َ
َوتَُردُّ لََعَ ُفَقَرائِِهْم، فَإَِذا أ

ْمَواِل انلهاِس 
َ
 .(19مسلم )(، و1458( رواه ابلخاري )َكَرائَِم أ

 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب: وجوب اتباع الرسول  (3
َما َعلَيِْه َما مُحَِّل وََعلَيُْكْم َما مُحِّلْتُْم وقوهل تعاىل: ﴿ ْوا فَإِنه

ه ِطيُعوا الرهُسوَل فَإِْن تََول
َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّلله

َ
َوإِْن قُْل أ

 54﴾ انلور: ِل إِله ابْلَََلُغ الُْمِبيُ تُِطيُعوُه َتْهتَُدوا َوَما لََعَ الرهُسو



، وما عليه اخللفاء ملسو هيلع هللا ىلصانلب اهلل وبلّغه فصل: ل جيوز أن نعبد اهلل تعاىل إل بما رشعه 
 ، ولك ما سوى ذلك فهو باطل.1اخلمسةالراشدين 

لََفاِء َمْن يَِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي فََسرَيَى اْخِتََلفًا َكِثرًيا، َفَعلَيُْكْم بُِسنهِِت وَُسنهِة اخْلُ )ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل قال  -3
مُ 
ُ
وا َعلَيَْها بِانلهَواِجِذ، َوإِيهاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْل ُكوا بَِها، وََعضُّ اِشِديَن الَْمْهِديَِّي، َتَمسه وِر، فَإِنه ُُكه حُمَْدثٍَة الره

، َولُكه بِْدَعٍة َضََللَة    3(17145)وأمحد  (،43، وابن ماجه )2عنه وسكت (4607) أبو داودرواه  (بِْدَعة 

 

 باب: اتلعريف باهلل تعاىل (4
ُ  وقوهل تعاىل: ﴿ُهوَ  ِي اَّلله َهاَدةِ  الَْغيِْب  ََعلِمُ  ُهوَ  إِله  إهَِلَ  َل  اَّله ُ  ُهوَ   الرهِحيمُ  الرهمْحَنُ  ُهوَ  َوالشه ِي اَّلله  َل  اَّله

وُس  الَْمِلُك  ُهوَ  إِله  إهَِلَ  ََلمُ  الُْقدُّ ُ  اْْلَبهارُ  الَْعِزيزُ  الُْمَهيِْمنُ  الُْمْؤِمنُ  السه ِ  ُسبَْحانَ  الُْمتََكِبِّ ا اَّلله ُكونَ  َعمه   يُْشِ
ُ  ُهوَ  رُ  ابْلَاِرئُ  اخْلَاِلُق  اَّلله ْسَماءُ  هَلُ  الُْمَصوِّ

َ
َماَواِت  يِف  َما هَلُ  يَُسبِّحُ  اْْلُْسَن  اأْل رِْض  السه

َ
﴾ اْْلَِكيمُ  الَْعِزيزُ  وَُهوَ  َواأْل

 24-22اْلش: 

 

ِب  َعنْ  -4
َ
 اهللَ  )إِنه : َفَقاَل  ََكَِماٍت، ِِبَْمِس  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوُل  ِفينَا قَامَ : قَاَل  ُموََس األشعري، أ

نْ  هَلُ  يَنْبَِغ  َوَل  َينَاُم، َل  وََجله  َعزه 
َ
 انلهَهاِر، َعَمِل  َقبَْل  اللهيِْل  َعَمُل  إَِِلْهِ  يُْرَفعُ  َويَْرَفُعُه، الِْقْسَط  ََيِْفُض  َينَاَم، أ

ْحَرقَْت  َكَشَفهُ  لَوْ  انلُّورُ  ِحَجابُهُ  اللهيِْل، َعَمِل  َقبَْل  انلهَهارِ  َوَعَمُل 
َ
هُ  ِإَِلْهِ  اْنتََه  َما وَْجِههِ  ُسبَُحاُت  أَل  ِمنْ  بَََصُ

 (179( رواه مسلم )َخلِْقهِ 

 

                                                
ين اتبُعوا رَُسول اهلل َصّله اهللُ َعلَيِْه وََسلهَم قول وفعَل وََعمَل وهم  : "(5يف رشح سنن ابن ماجه )صقال السيويط  1 اِشدين اَّله قَْوهل اخْلُلََفاء الره

بَا بكر وَعمر َوُعثَْمان وعليا َواْْلسن ريَِض اهلل َتَعا
َ
عِِن أ

َ
ين ينطبق لَع خَلفتهم َهَذا ىَل َعنُْهم اَّله اخْلُلََفاء اخْلَْمَسة بعده َصّله اهللُ َعلَيِْه وََسلهَم أ

 "ثون سنة َفَهِذِه اخْلَْمَسة َل شّك َلَحده من أهل الّسنة انهم موارد ْلَِديث اخْلََلفَةاْلَِديث اخْلََلفَة بعِدي ثَل
ئل انلبوة من طرق وادلِلل لَع أنه أحد اخللفاء الراشدين اْلديث اَّلي أوردناه يف دل(: "131ص 11وقال ابن كثري يف ابلداية وانلهاية )ج

. وإنما (*)(، ثم تكون ملاكاخلَلفة بعدي ثَلثون سنة): سول اهلل صّل اهلل عليه وسلم قالعن سفينة موىل رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم، أن ر
وذلك كمال ثَلثي  ،سنة إحدى وأربعي ، فإنه نزل عن اخلَلفة ملعاوية يف ربيع األول من، ريض اهلل عنهملت اثلَلثون ِبَلفة اْلسن بن يلعك

 " ، وهذا من أكِب دلئل انلبوةع األول سنة إحدى عشة من اهلجرةسنة من موت رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم ; فإنه تويف يف ربي
 (4646( وحسنه األرنؤوط، وروى أبو داود حنوه )21969( وصححه األبلاين، ورواه أمحد )2226* رواه الرتمذي )

 : "ُك ما سكّت عنه فهو صالح"رساتله إىل أهل مكةوقال يف  2

 صححه األبلاين وشعيب األرنؤوط 3



ِب  َعنْ  -5
َ
َماَواِت  رَبه  : )اللُهمه 1وََسلهَم، ]َكن يقول إذا أوى إىل فراشه[  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبِّ  َعِن  ُهَريَْرَة، أ  السه
رِْض  َورَبه 

َ
ٍء، ُُكِّ  َورَبه  َربهنَا الَْعِظيِم، الَْعرِْش  َورَبه  اأْل َل  َوانلهَوى، اْْلَبِّ  فَاِلَق  ََشْ يِل  اتلهْوَراةِ  َوُمْْنِ ْْنِ  َواإْلِ
ُعوذُ  ،َوالُْفْرقَانِ 

َ
ءٍ  ُُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ نَْت  ََشْ

َ
نَْت  اللُهمه  بِنَاِصيَِتِه، آِخذ   أ

َ
ُل  أ وه

َ
، َقبْلََك  فَلَيَْس  اأْل ء  نَْت  ََشْ

َ
 َوأ

، َبْعَدكَ  فَلَيَْس  اْْلِخرُ  ء  نَْت  ََشْ
َ
اِهرُ  َوأ ، فَْوقََك  فَلَيَْس  الظه ء  نَْت  ََشْ

َ
، ُدونََك  فَلَيَْس  ابْلَاِطنُ  َوأ ء   اقِْض  ََشْ

ْيَن، َعنها ْغِننَا ادله
َ
 (2713) الَْفْقِر( رواه مسلم ِمنَ  َوأ

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالقول يف اهلل وصفاته، ما لم يقله اهلل ورسوهل فصل: حتريم 

َها يُّ
َ
ا َُكُوا انلهاُس  وقوهل تعاىل: ﴿يَا أ رِْض  يِف  ِممه

َ
يَْطانِ  ُخُطَواِت  تَتهِبُعوا َوَل  َطيِّبًا َحََلًل  اأْل  لَُكمْ  إِنههُ  الشه

َما  ُمبِي   َعُدو   ُمُرُكمْ  إِنه
ْ
وءِ  يَأ نْ  َوالَْفْحَشاءِ  بِالسُّ

َ
ِ  لََعَ  َتُقولُوا َوأ  169-168 ابلقرة:َتْعلَُموَن﴾  َل  َما اَّلله

 
ِب  َعنْ  -6

َ
نه  ُهَريَْرَة، أ

َ
ُ  َما بِالََْكَِمِة، َِلَتَََكهمُ  الَْعبْدَ  )ِإنه : َقاَل  وََسلهَم، َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوَل  أ  ِفيَها، َما يَتَبَيه

ْبَعدَ  انلهاِر، يِف  بَِها َيْهوِي
َ
قِ  بَْيَ  َما أ ( واللفظ 2988(، ومسلم )6477( رواه ابلخاري )َوالَْمْغرِِب  الَْمْشِ

 هل

 

 ، ورىض املحلوفتعاىل: أن ل ُُيلف إل به، والصدق عند اْللف بهفصل: من تعظيم اهلل 
 هل.

بِيِه، َُيِْلُف  رَُجًَل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبُّ  َسِمعَ : قَاَل  ُعَمَر، ابِْن  َعِن  -7
َ
 بِآبَائُِكْم، حَتِْلُفوا )َل : َفَقاَل  بِأ

ِ  َحلََف  َمنْ  ِ  هَلُ  ُحِلَف  َوَمنْ  َفلْيَْصُدْق، بِاَّلله ، يَْرَض  لَمْ  َوَمنْ  فَلرَْيَْض، بِاَّلله ِ ( رواه ابن  ِمنَ  فَلَيَْس  بِاَّلله ِ اَّلله
 (20723) يف السنن الكِبى وابليهيق ،2(2101) ماجه

 

 الشك أعظم اَّلنوبباب:  (5
َ  إِنه ﴿: َوقَْوهِل َتَعاىَل  نْ  َيْغِفرُ  لَ  اَّلله

َ
 [48: النساء] ﴾يََشاءُ  لَِمنْ  َذلَِك  ُدونَ  َما َويَْغِفرُ  بِهِ  يُْشَكَ  أ

 
                                                

 اودمن رواية أب د 1

ِ  هَلُ  ُحِلَف  َوَمنْ وقال لَع رشط الشيخي، وليس يف رواية أمحد ) (4593صححه األبلاين، وصححه شعيب األرنؤوط يف مسند أمحد ) 2  بِاَّلله
، يَْرَض  لَمْ  َوَمنْ  فَلرَْيَْض، ِ ِ  ِمنَ  فَلَيَْس  ِباَّلله  (اَّلله



ْعَظُم ِعنَْد : قال عنه اهلل ريض مسعود بن اهلل عبد عن -8
َ
نِْب أ يُّ اَّله

َ
لُْت انلهِبه َصّله اهللُ َعلَيِْه وََسلهَم: " أ

َ
َسأ

؟ قَاَل:  ِ ْن ََتَْعَل )اَّلله
َ
ا َوُهَو َخلََقَك  أ ِ نِدًّ ؟ قَاَل: . قُلُْت: إِنه َذلَِك لََعِظيم  (َّلِله يُّ

َ
َك )، قُلُْت: ُثمه أ ْن َتْقتَُل َودَلَ

َ
َوأ

ْن َيْطعَ 
َ
؟ قَاَل: (َم َمَعَك ََتَاُف أ يُّ

َ
ْن تَُزايِنَ َحِليلََة َجارِكَ ). قُلُْت: ُثمه أ

َ
نَْزَل اهللُ َعزه وََجله تَْصِديَقَها: ( أ

َ
فَأ

َم اهللُ إِله بِاْْلَقِّ ﴿ يَن َل يَْدُعوَن َمَع اهللِ إِلًَها آَخَر َوَل َيْقتُلُوَن انلهْفَس الهِِت َحره ِ ، َوَل يَْزنُوَن َوَمْن َيْفَعْل َواَّله
ثَاًماَذلَِك 

َ
 ( 86(، ومسلم )6811﴾. رواه ابلخاري ) يَلَْق أ

 

 إذا كفر باهلل ؛عمل  يف اْلخرة ل ينفع اإلنسان فصل: 
ْعَمالُُهْم َهْل جُيَْزْوَن إِ وقوهل تعاىل: ﴿

َ
بُوا بِآيَاتِنَا َوِلَقاِء اْْلِخَرِة َحِبَطْت أ يَن َكذه ِ ﴾ له َما ََكنُوا َيْعَملُونَ َواَّله

 147األعراف: 
 

يَا رَُسوَل اهللِ، اْبُن ُجْدََعَن ََكَن يِف اْْلَاِهِليهِة يَِصُل الرهِحَم، َوُيْطِعُم : قلت: قالت عنها اهلل ريض َعئشة عن -9
يَل َينَْفُعُه، إِنهُه لَْم َيُقْل يَْومً )الِْمْسِكَي، َفَهْل َذاَك نَافُِعُه؟ قَاَل:   رواهن( ا: رَبِّ اْغِفْر ِِل َخِطيئَِِت يَْوَم ادلِّ

 .(214) مسلم

 

 فصل: عدم التلفات إىل الشيطان، إذا حاول تشكيك املسلم يف دينه
 انلب إىل وسلم عليه اهلل صّل اهلل رسول أصحاب من أناس جاء: قال عنه اهلل ريض هريرة أب عن -10

دُ :  فسألوه وسلم عليه اهلل صّل ْن َيتَََكهَم بِهِ  إِنها َْنِ
َ
َحُدنَا أ

َ
ْنُفِسنَا َما َيتََعاَظُم أ

َ
 (َوقَْد وََجْدُتُموهُ؟)، قَاَل: يِف أ

يَمانِ )قَالُوا: َنَعْم، قَاَل:  يُح اإْلِ  (132) مسلم رواه( . َذاَك ََصِ

ِ َوِْلَنْتَهِ ) الصحيحي ويف رواية يف  . (فَإَِذا بَلََغُه فَلْيَْستَِعْذ بِاَّلله

 

 األبراج أو غريها تتَصف بالكون.أو من ظن أن الكواكب  كفرُ فصل: 
بِْح  :قال عنه اهلل ريض اْلهِن خادل بن زيد عن -11 ِ َصّله اهللُ َعلَيِْه وََسلهَم َصََلَة الصُّ َصّله نَلَا رَُسوُل اَّلله

ا انََْصََف  ْقبََل لََعَ انلهاِس، بِاْلَُديِْبيَِة لََعَ إِثِْر َسَماٍء ََكنَْت ِمَن اللهيْلَِة، فَلَمه
َ
َفَقاَل: َهْل تَْدُروَن َماَذا قَاَل ) أ

ُ  (َربُُّكْم؟ ْعلَُم، قَاَل:  قَالُوا: اَّلله
َ
ا َمْن قَاَل: ُمِطْرنَا بَِفْضِل )َورَُسوهُلُ أ مه

َ
، فَأ ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمن  ِب َوََكفِر 

َ
أ

ِ َورمَْحَِتِه، فََذلَِك ُمْؤِمن  ِب وَ  ا َمْن قَاَل: بِنَوِْء َكَذا َوَكَذا، فََذلَِك ََكفِر  ِب َوُمْؤِمن  اَّلله مه
َ
ََكفِر  بِالَكْوَكِب، َوأ

 (.71(، ومسلم )846( رواه ابلخاري )بِالَكْوَكِب 

 



 

فقد  ؛فصدقهم -اْلظ أبراجومنه -و الكهان، أو قرأ الكمهم ، أفصل: من أىت العرافي
 كفر، فإن فعل ولم يصدقهم، فَل تُقبل هل صَلة أربعي ِللة.

َ قُ  وقوهل تعاىل: ﴿ ُ َوَما ي رِْض الَْغيَْب إِله اَّلله
َ
َماَواِت َواأْل يهاَن ُيبَْعثُونَ ْل َل َيْعلَُم َمْن يِف السه

َ
﴾ انلمل: ْشُعُروَن أ

65 
 

ْزَواِج  َبْعِض  َعنْ  َصِفيهَة، َعنْ  -12
َ
ىَت  )َمنْ : قَاَل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبِّ  َعِن  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ ّله َص  انلهِبِّ  أ

َ
 أ

افًا هَلُ  1َعره
َ
ٍء، َعنْ  فََسأ ْربَِعيَ  َصََلة   هَلُ  ُتْقبَْل  لَمْ  ََشْ

َ
 (2230) مسلم رواه. َِلْلًَة( أ

  

ىَت  )َمنْ : قال وسلم عليه اهلل صّل اهلل رسول أن هريرة، أب عن -13
َ
وْ  ََكِهنًا، أ

َ
افًا، أ قَهُ  َعره  َيُقوُل، بَِما فََصده

نِْزَل  بَِما َكَفرَ  َفَقدْ 
ُ
دٍ  لََعَ  أ واللفظ ( 9536) ، وأمحد(135) ، والرتمذي(3904) رواه أبو داود( حُمَمه

 2هل

 

 فصل: من دَع غري اهلل فقد أرشك
ينَ وقوهل تعاىل: ﴿ ِ  ُدََعَءُكمْ  يَْسَمُعوا َل  تَْدُعوُهمْ  إِنْ ( 13) قِْطِمريٍ  ِمنْ  َيْمِلُكونَ  َما ُدونِهِ  ِمنْ  تَْدُعونَ  َواَّله

ِكُكمْ  يَْكُفُرونَ  الِْقيَاَمةِ  َوَيْومَ  لَُكمْ  اْستََجابُوا َما َسِمُعوا َولَوْ   14-13﴾ فاطر:َخبرِيٍ  ِمثُْل  يُنَبِّئَُك  َوَل  بِِشْ
 

ُ  َصّله  انلهِبِّ  َعِن  بَِشرٍي، بِْن  انلُّْعَمانِ  َعنْ  -14 ََعءُ »: قَاَل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اَّلله   ،«الِعبَاَدةُ  ُهوَ  ادلُّ
َ
 َربُُّكمُ  َوقَاَل : }َوقََرأ

ْستَِجْب  اْدُعوِن 
َ
ينَ  إِنه  لَُكمْ  أ ِ  رواه الرتمذي 4( 3َداِخِريَن{ َجَهنهمَ  َسيَْدُخلُونَ  ِعبَاَدِت  َعنْ  يَْستَْكِِبُونَ  اَّله

"، وأبو داود َحَسن   َحِديث   "َهَذاوقال: ( 2969)  .5وسكت عنه( 1479) َصِحيح 

 

                                                
 معرفة يتعاىط اَّلي هو العراف وغريه اخلطاب وقال به تعاىل اهلل استأثر وقد الغيب علم يديع اَّلي اْلازي أو املنجم العراف األثري ابن قال 1

 وحنوهما الضالة وماكن املرسوق ماكن

 صححه األبلاين وأمحد شاكر 2

 [60: اغفر] 3

 األبلاينصححه  4

 : "ُك ما سكّت عنه فهو صالح"رساتله ألهل مّكةوقال يف  5



ْللب اخلري أو دلفع  -ومنها اْلجر األزرق، وسن اَّلئب-فصل: من الشك: اَتاذ اتلمائم 
 . الّش 

ِ بن مسعود، َعبْدِ  عن -15 ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَال اَّلله َق  )إِنه : َيُقوُل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّله  اَّلله  ،2َواتلهَمائِمَ  ،1الرُّ
( 3َواتلَِّولَةَ   (.3615) ، وأمحد 4(3530) وابن ماجه (،3883) رواه أبو داود رِشْك 

 

 فصل: من َصف عبادة لغري اهلل كفر، ومن َصف جزًء منها لغري اهلل بطلت عبادته.
نَا :َوَتَعاىَل  َتبَارَكَ  اهللُ : قَاَل قال ملسو هيلع هللا ىلص عن أبو هريرة ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل -16

َ
ْغَن  )أ

َ
ََكءِ  أ َ  َعِن  الشُّ

ِْك، رْشَكَ  َعَمًَل  َعِمَل  َمنْ  الشِّ
َ
َكهُ  تََرْكتُهُ  َغرْيِي، َمِع  ِفيهِ  أ  (2985) رواه مسلم(  َورِشْ

 

 إلسَلمباب: تعريف ا (6
ِ َحقه ِجَهاِدهِ ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَ وقوهل تعاىل: ﴿ يِن ِمْن َحَرٍج ِملهَة وََجاِهُدوا يِف اَّلله يُْكْم يِف ادلِّ

اُكُم الُْمْسِلِمَي ِمْن َقبُْل َويِف َهَذا ِِلَُكوَن الرهُسوُل َشِهيًدا َعلَيُْكْم َوتَكُ  بِيُكْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمه
َ
ونُوا أ

 ِ ََكةَ َواْعتَِصُموا بِاَّلله ََلَة َوآتُوا الزه ِقيُموا الصه
َ
﴾  ُهَو َمْوَلُكْم فَِنْعَم الَْمْوىَل َونِْعَم انلهِصريُ ُشَهَداَء لََعَ انلهاِس فَأ

 78اْلج: 
 

اِب  ْبنُ  عن ُعَمرُ  -17  َعلَيْنَا َطلَعَ  إِذْ  يَْوٍم، َذاَت  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسولِ  ِعنْدَ  حَنْنُ  بَيْنََما :قَاَل  اخْلَطه
َعِر، َسَوادِ  َشِديدُ  اثلِّيَاِب، َبيَاِض  َشِديدُ  رَُجل   ثَرُ  َعلَيْهِ  يَُرى َل  الشه

َ
َفِر، أ ، ِمنها َيْعِرفُهُ  َوَل  السه َحد 

َ
 َحّته  أ

ْسنَدَ  وََسلهَم، َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبِّ  إِىَل  َجلََس 
َ
يْهِ  َووََضعَ  ُرْكبَتَيِْه، إِىَل  ُرْكبَتَيْهِ  فَأ  يَا: َوقَاَل  فَِخَذيِْه، لََعَ  َكفه

دُ  ِن  حُمَمه ْخِِبْ
َ
نْ  اإْلِْسََلمُ ): وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوُل  َفَقاَل  اإْلِْسََلِم، َعِن  أ

َ
نْ  تَْشَهدَ  أ

َ
 اهللُ  إِله  إهَِلَ  َل  أ

نه 
َ
ًدا َوأ ََلةَ، َوتُِقيمَ  وََسلهَم، َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوُل  حُمَمه ََكَة، َوتُْؤِتَ  الصه  ابْلَيَْت  َوحَتُجه  َرَمَضاَن، تَُصومَ وَ  الزه
هُلُ، هَلُ  َفَعِجبْنَا: قَاَل  َصَدقَْت،: قَاَل  ،(َسِبيًَل  إَِِلْهِ  اْستََطْعَت  إِنِ 

َ
قُُه، يَْسأ ِن : قَاَل  َوُيَصدِّ ْخِِبْ

َ
يَماِن، َعِن  فَأ  اإْلِ

                                                
ىأي اخليوط وما شابهها من أمور يُرق عليها وتعلّق، ملا زاده ابن ماجه وأمحد من قول زوجة عبد اهلل ) 1

َ
 َهَذا َما: قَاَل  َخيًْطا، ُعُنيِق  يِف  فََرأ

ْرِقَ  َخيْط   قُلُْت : َقالَْت  اخْلَيُْط؟
ُ
َخَذهُ : َقالَْت  ِفيِه، ِِل  أ

َ
ِ  َعبْدِ  آَل  إِنه : َقاَل  ُثمه  َفَقَطَعُه، فَأ ْغِنَياءُ  اَّلله

َ
ِْك، َعِن  أَل  (الشِّ

 هل ما يعلقونه من حجر أو عظم أو خرز أزق أو سن اَّلئب وأشباهها، ْللب خري أو دلفع الش 2
 زوجها.يه األشياء الِت يُقرأ عليها بعض السحر، وتعلقها املرأة ِلحبها  3
 صححه األبلاين يف صحيح ابن ماجه، وحسنه أمحد شاكر يف مسند أمحد 4



نْ ): قَاَل 
َ
هِ  َخرْيِهِ  بِالَْقَدرِ  َوتُْؤِمنَ  اْْلِخِر، َواِْلَْومِ  َورُُسِلِه، َوُكتُِبِه، َوَمََلئَِكِتِه، بِاهللِ، تُْؤِمنَ  أ : قَاَل  ،(َورَشِّ

ِن : قَاَل  َصَدقَْت، ْخِِبْ
َ
نْ ): قَاَل  اإْلِْحَساِن، َعِن  فَأ

َ
نهَك  اهللَ َتْعبُدَ  أ

َ
 ،(يََراكَ  فَإِنههُ  تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراُه، َكأ

ِن : قَاَل  ْخِِبْ
َ
اَعِة، َعِن  فَأ ْعلَمَ  َعنَْها الَْمْسئُوُل  َما»: قَاَل  السه

َ
ائِِل  ِمنَ  بِأ ِن : قَاَل  (السه ْخِِبْ

َ
َماَرتَِها، َعنْ  فَأ

َ
: قَاَل  أ

نْ )
َ
َمةُ  تَِلَ  أ

َ
نْ  َربهتََها، اأْل

َ
اءِ  رََِعءَ  الَْعالَةَ  الُْعَراةَ  اْْلَُفاةَ  تََرى َوأ  َطلََق انْ  ُثمه : قَاَل  (،ابْلُنْيَانِ  يِف  َيتََطاَولُونَ  الشه

تَْدرِي ُعَمرُ  يَا): ِِل  قَاَل  ُثمه  َمِليًّا، فَلَِبثُْت 
َ
ائُِل؟ َمِن  أ ْعلَُم، َورَُسوهُلُ  اهللُ: قُلُْت  (السه

َ
يُل  فَإِنههُ ): قَاَل  أ  ِجِْبِ

تَاُكمْ 
َ
 ( 8رواه مسلم )ِدينَُكْم(  ُيَعلُِّمُكمْ  أ

 

 .فصل: اإلسَلم دين مجيع األنبياء

18-  ِ ٍت قَاَل رَُسوُل اَّلَلّ نِْبيَاُء إِْخَوة  ِلَعََلّ
َ
َهاُتُهمْ 1َصَّلّ اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم: )َواأْل َمّ

ُ
(، أ رواه   َشَّتّ وَِدينُُهْم َواِحد 

  ( 3443ابلخاري )

 

 .اإلسَلم هو دين الفطرةإل رشيعته. وأن ملسو هيلع هللا ىلص بعد بعثة انلب  من اإلسَلم فصل: ليس
َحد  : )قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن عنه اهلل ريض هريرة أب عن -19

َ
ٍد بِيَِدهِ، َل يَْسَمُع ِب أ ي َنْفُس حُمَمه ِ َواَّله

رِْسلُْت بِِه، إِله ََكَن 
ُ
ي أ ِ ، ُثمه َيُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِاَّله ايِن  ، َوَل نََْصَ ِة َيُهوِدي  مه

ُ
ْصَحاِب انلهارِ ِمْن َهِذهِ اأْل

َ
( ِمْن أ

 (153) مسلم رواه
 

 باب: تعريف اإليمان (7
ْنُفسِ  وقوهل تعاىل: ﴿

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ِ َورَُسوهِلِ ُثمه لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ يَن آَمنُوا بِاَّلله ِ َما الُْمْؤِمنُوَن اَّله ِهْم يِف إِنه

اِدقُونَ  وََلَِك ُهُم الصه
ُ
ِ أ  15( اْلجرات: َسِبيِل اَّلله

 

                                                
 العَلت هّن زوجات الرجل الواحد 1



: عَلمة اإليمان  فصل 

ِب  َعنْ  -20
َ
َماَمَة، أ

ُ
نه  أ

َ
َل  رَُجًَل  أ

َ
يَماُن؟ َما: وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوَل  َسأ تَْك  )إَِذا: قَاَل  اإْلِ  َحَسنَتَُك، ََسه

نَْت  َسيِّئَتَُك  وََساَءتَْك 
َ
( فَأ ثُْم؟ َفَما اهللِ، رَُسوَل  يَا: قَاَل . ُمْؤِمن  ء   َنْفِسَك  يِف  َحاكَ  )إَِذا: قَاَل  اإْلِ فََدْعُه(  ََشْ

 3(33) واْلاكم 2(176) وابن حّبان 1(22166) رواه أمحد

 

 فصل: شعب اإليمان
 ِمنَ  ُشْعبَة   َواْلََياءُ  ُشْعبًَة، وَِستُّونَ  بِْضع   اإِليَمانُ ): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال عنه، اهلل ريض هريرة أب عن -21

 (35(، ومسلم )9. رواه ابلخاري )(اإِليَمانِ 

 

 فصل: بيان أن اإليمان قول وعمل
َما ينَ  الُْمْؤِمنُونَ  وقوهل تعاىل: ﴿ إِنه ِ ُ  ُذِكرَ  إَِذا اَّله  إِيَمانًا َزاَدْتُهمْ  آيَاتُهُ  َعلَيِْهمْ  تُِليَْت  َوإَِذا قُلُوُبُهمْ  وَِجلَْت  اَّلله

ُوَن  َربِِّهمْ  ولَََعَ  ينَ  َيتََوَّكه ِ ََلةَ  يُِقيُمونَ  اَّله ا الصه وََلَِك   ُينِْفُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِممه
ُ
ا الُْمْؤِمنُونَ  ُهمُ  أ  لَُهمْ  َحقًّ

 4-2َكِريم  ﴾ األنفال  َوِرْزق   َوَمْغِفَرة   َربِِّهمْ  ِعنْدَ  َدرََجات  

 
ُ  ريَِضَ  ُعبَاَدةَ  َعنْ  -22 نْ  َشِهدَ  )َمنْ : قَاَل  وََسلهَم، َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبِّ  َعِن  َعنُْه، اَّلله

َ
ُ  إِله  إهَِلَ  لَ  أ  لَ  وَْحَدهُ  اَّلله

يَك  نه  هَلُ، رَشِ
َ
ًدا َوأ نه  َورَُسوهُلُ، َعبُْدهُ  حُمَمه

َ
ِ  َعبْدُ  ِعيَس  َوأ لَْقاَها َوََّكَِمتُهُ  َورَُسوهُلُ، اَّلله

َ
 ِمنُْه، َوُروح   َمْريَمَ  إِىَل  أ

، َواْلَنهةُ  ، َوانلهارُ  َحق  ْدَخلَهُ  َحق 
َ
ُ  أ (، ومسلم: 3435) َمِل( رواه ابلخاريالعَ  ِمنَ  ََكنَ  َما لََعَ  اْلَنهةَ  اَّلله

(28) 

 

 فصل: نقصان اإليمان باملعايص

، َوَل يَْشَُب : )قالملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول إن عنه اهلل ريض هريرة أب عن -23 ايِن ِحَي يَْزِن َوُهَو ُمْؤِمن  َل يَْزِن الزه
اِرُق  ُق السه ، َوَل يرَْسِ ُبَها وَُهَو ُمْؤِمن  ُق َوُهَو ُمْؤِمن  ، َواتلهْوَبُة َمْعُروَضة  َبْعُد(اخلَْمَر ِحَي يَْشَ رواه  ِحَي يرَْسِ

 (57(، ومسلم )2475ابلخاري )
 

                                                
 صححه أمحد شاكر 1

 "مسلم رشط لَع صحيح إسناده" قال شعيب األرنؤوط: 2

 "رشطهما لَع وهو املبارك بن ويلع معمر تابعه قال اَّلهب: " 3



 فصل: الولء والِباء من اإليمان
دُ  وقوهل تعاىل: ﴿ َل  ِ  يُْؤِمنُونَ  قَْوًما ََتِ َ  َحاده  َمنْ  يَُوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواِْلَْومِ  بِاَّلله وْ  آبَاَءُهمْ  ََكنُوا َولَوْ  َورَُسوهَلُ  اَّلله

َ
 أ

ْبنَاَءُهمْ 
َ
وْ  أ

َ
وْ  إِْخَواَنُهمْ  أ

َ
وََلَِك  َعِشرَيَتُهمْ  أ

ُ
يَمانَ  قُلُوبِِهمُ  يِف  َكتََب  أ يهَدُهمْ  اإْلِ

َ
 َجنهاٍت  َويُْدِخلُُهمْ  ِمنْهُ  بُِروٍح  َوأ

ْنَهارُ  حَتِْتَها ِمنْ  ََتِْري
َ
ينَ  اأْل ُ  ريَِضَ  ِفيَها َخادِلِ وََلَِك  َعنْهُ  َورَُضوا َعنُْهمْ  اَّلله

ُ
ِ  ِحْزُب  أ َل  اَّلله

َ
ِ  ِحْزَب  إِنه  أ  ُهمُ  اَّلله

 22: املجادلةالُْمْفِلُحوَن ﴾ 

 

 من اإليمانملسو هيلع هللا ىلص فصل: حب الرسول 
ْمَوال  وقوهل تعاىل: ﴿

َ
ْزَواُجُكْم وََعِشرَيتُُكْم َوأ

َ
ْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأ

َ
 قُْل إِْن ََكَن آبَاُؤُكْم َوأ

ِ َورَُسوهِلِ وَجِ  َحبه إَِِلُْكْم ِمَن اَّلله
َ
ْفتُُموَها َوَِتَاَرة  ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها أ َهاٍد يِف َسِبيِلِه اقرَْتَ

ُ َل َيْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقيَ  ْمِرهِ َواَّلله
َ
ُ بِأ ِتَ اَّلله

ْ
بهُصوا َحّته يَأ  24﴾ اتلوبة: فرََتَ

 
نٍَس، َعنْ  -24

َ
َحُدُكْم، يُْؤِمنُ  )لَ  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبُّ  قَاَل : قَاَل  أ

َ
ُكونَ  َحّته  أ

َ
َحبه  أ

َ
هِ  ِمنْ  إَِِلْهِ  أ  َوادِلِ

هِ  مْجَِعَي(  َوانلهاِس  َوَودَلِ
َ
 (44(، ومسلم )14رواه ابلخاري )أ

 

 فصل: حب املسلمي واخلري هلم من اإليمان
َ  َعنْ  -25 ن

َ
َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  )َل : قَاَل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبِّ  َعِن  َمالٍِك، بِْن  ِس أ

َ
ِخيهِ  ُُيِبه  َحّته  أ

َ
 ُُيِبُّ  َما أِل

 (45(، ومسلم )13رواه ابلخاري )نِلَْفِسِه( 

 

 اخلوف من اهلل، وحسن الظن به من اإليمان: فصل:
نَا الَْغُفوُر الرهِحيُم ﴿: وقوهل تعاىل

َ
ينِّ أ

َ
نه  َنبِّْئ ِعبَاِدي أ

َ
ِِلُم﴾ الَْعَذاُب  ُهوَ  َعَذاِب  َوأ

َ
 50-49 اْلجر اأْل

 
يهامٍ  بِثَََلثَةِ  َمْوتِهِ  َقبَْل  وََسلهَم، َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َجابٍِر، َعنْ  -26

َ
 َيُموَتنه  )َل : َيُقوُل  أ

َحُدُكمْ 
َ
نه  ُُيِْسنُ  َوُهوَ  إِله  أ ( رواه مسلم َعزه  بِاهللِ الظه  (2877) وََجله

 



 املَلئكةاإليمان بباب:  (8
َماَواِت  يِف  َمنْ  ﴿َوهَلُ : تعاىل وقوهل رِْض  السه

َ
ونَ  َوَل  ِعبَاَدتِهِ  َعنْ  يَْستَْكِِبُونَ  َل  ِعنَْدهُ  َوَمنْ  َواأْل  يَْستَْحرِسُ

 20-19 األنبياء: َيْفرُتُوَن﴾ َل  َوانلهَهارَ  اللهيَْل  يَُسبُِّحونَ  

 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَالَْت  ََعئَِشةَ  َعنْ  -27  وَُخِلَق  نَارٍ  ِمنْ  َماِرٍج  ِمنْ  اْْلَانُّ  وَُخِلَق  نُورٍ  ِمنْ  الَْمََلئَِكةُ  )ُخِلَقِت ملسو هيلع هللا ىلص:   اَّلله
ا آَدمُ   (2996) مسلم لَُكْم( رواه وُِصَف  ِممه

 
 

 لكتبباب: اإليمان با (9
 ُ َل   الَْقيُّومُ  الَْحُّ  ُهوَ  إِله  إهَِلَ  َل  وقوهل تعاىل: ﴿اَّلله قًا بِاْْلَقِّ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  نَزه نَْزَل  يََديْهِ  بَْيَ  لَِما ُمَصدِّ

َ
 َوأ

يَل  اتلهْوَراةَ  ْْنِ نَْزَل  لِلنهاِس  ُهًدى َقبُْل  ِمنْ   َواإْلِ
َ
ينَ  إِنه  الُْفْرقَانَ  َوأ ِ ِ  بِآيَاِت  َكَفُروا اَّله  َشِديد   َعَذاب   لَُهمْ  اَّلله

 ُ  4-2انِْتَقاٍم﴾ آل عمران: ُذو َعِزيز   َواَّلله

 

 فصل: ما وافق ديننا من كتب أهل الكتاب أخذناه، وما خالف ديننا تركناه. 
ِب  َعنْ  -28

َ
ُ  ريَِضَ  ُهَريَْرةَ  أ ْهُل  ََكنَ : قَاَل  َعنُْه، اَّلله

َ
اِنيهِة، اتلهْوَراةَ  َيْقَرُءونَ  الِكتَاِب  أ وَنَها بِالِعِْبَ ُ  بِالَعَربِيهةِ  َوُيَفرسِّ

ْهِل 
َ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  اإلِْسََلِم، أِل قُوا )ل: وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اَّلله ْهَل  تَُصدِّ

َ
بُوُهْم، َول الِكتَاِب  أ : َوقُولُوا تَُكذِّ

ِ  آَمنها﴿ نِْزَل  َوَما بِاَّلله
ُ
 (4485) رواه ابلخاري 1اْليََة( .﴾..إَِِلَْنا أ

 

 الرّسلاإليمان بباب:  (10
وَْحيْنَا وقوهل تعاىل: ﴿إِنها

َ
وَْحيْنَا َكَما إَِِلَْك  أ

َ
وَْحيْنَا َبْعِدهِ  ِمنْ  َوانلهِبيِّيَ  نُوٍح  إىَِل  أ

َ
 َوإِْسَماِعيَل  إِبَْراِهيمَ  إِىَل  َوأ

ْسبَاِط  َويَْعُقوَب  َوإِْسَحاَق 
َ
يُّوَب  وَِعيَس  َواأْل

َ
 قَدْ  َورُُسًَل  َزُبوًرا  َداُوودَ  َوآتَيْنَا وَُسلَيَْمانَ  وََهاُرونَ  َويُونَُس  َوأ

ُ  َوََّكهمَ  َعلَيَْك  َنْقُصْصُهمْ  لَمْ  َورُُسًَل  َقبُْل  ِمنْ  َعلَيَْك  قََصْصنَاُهمْ  ينَ  رُُسًَل   تَْكِليًما ُموََس  اَّلله ِ  ُمبَشِّ
ِ  لََعَ  لِلنهاِس  يَُكونَ  َِلََله  َوُمنِْذِرينَ  ة   اَّلله ُ  َوََكنَ  الرُُّسِل  َبْعدَ  ُحجه  165-163َحِكيًما﴾ النساء: َعِزيًزا اَّلله

 
                                                

قُوهُ  لَمْ  بَاِطَلً  ََكنَ  فَإِنْ : )حسنبسند  أبو داود وسكت عنه وزاد 1 ا ََكنَ  َوإِنْ  تَُصدِّ بُوهُ  لَمْ  َحقًّ   (تَُكذِّ



لُوا قال: )لَ ملسو هيلع هللا ىلص عن أب هريرة ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل  -29 نِْبيَاءِ  بَْيَ  ُتَفضِّ
َ
(  أ ِ رواه ابلخاري اَّلله

 (2373(، ومسلم )3414)

 

 .نبياء، ومن اّدىع انّلبّوة بعده فهو َكذبآخر األملسو هيلع هللا ىلص فصل: بيان أن حممًدا 
ب -30

َ
اِئيَل  َبنُو )ََكنَْت : وََسلهَم، أنه قَاَل  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبِّ  َعِن  ريض اهلل عنه، ُهَريَْرةَ  عن أ  تَُسوُسُهمُ  إَِْسَ

نِْبيَاُء،
َ
، َخلََفهُ  نَِب   َهلََك  َُكهَما األ ُمُرنَا؟ َفَما: قَالُوا َفيَْكُُثُوَن( ُخلََفاءُ  وََسيَُكونُ  َبْعِدي، نَِبه  لَ  َوإِنههُ  نَِب 

ْ
 تَأ

لِ  بِبَيَْعةِ  )فُوا: قَاَل  وه
َ
ِل، األ وه

َ
ْعُطوُهمْ  فَاأل

َ
ُهْم، أ َ  فَإِنه  َحقه ا َسائِلُُهمْ  اَّلله رواه ابلخاري اْسرَتََْعُهْم(  َعمه

 (1842(، ومسلم )3455)
 

 باب: اإليمان باْلخرة (11
 فتنة القِب، وأنه أول منازل اْلخرةفصل: 

ْ  وقوهل تعاىل: ﴿ َحَدُهُم ال
َ
ْعَمُل َصاِْلًا ِفيَما تََرْكُت الَكه  َموُْت قَاَل رَبِّ ارِْجُعوِن َحّته إَِذا َجاَء أ

َ
لََعِلِّ أ

َها ََكَِمة  ُهَو قَائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزخ  إِىَل يَْوِم ُيبَْعثُونَ   100-99منون: ﴾ املؤإِنه
 

ُ  ريَِضَ  ََعزٍِب  بِْن  الَِبَاءِ  َعِن  -31  عذاب من باهلل استعيذوا): قَاَل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّله  انلهِبِّ  َعِن  َعنُْهَما، اَّلله
 ملاكن ويأتيه): قال 1(مدبرين ولوا إذا نعاهلم خفق ليسمع وإنه): وقال ثَلثا، أو مرتي، (القِب

 فيقولن اإلسَلم، ديِن: فيقول دينك؟ ما: هل فيقولن اهلل، ريب: فيقول ربك؟ من: هل فيقولن فيجلسانه
 وما: فيقولن وسلم، عليه اهلل صّل اهلل رسول هو: يقول)ف: قال (فيكم؟ بعث اَّلي الرجل هذا ما: هل

{ آمنوا اَّلين اهلل يثبت} وجل عز اهلل قول فذلك .وصدقت به فآمنت اهلل كتاب قرأت: فيقول يدريك؟
 إىل بابا هل وافتحوا اْلنة، من فأفرشوه عبدي، صدق قد أن: السماء من مناد )فينادي: قال .اْلية (

 وإن»: قال بَصه( مد فيها هل )ويفتح: قال وطيبها( روحها من فيأتيه): قال اْلنة( من وألبسوه اْلنة،
: فيقول ربك؟ من هل: فيقولن فيجلسانه ملاكن ويأتيه جسده، يف روحه )وتعاد: قال موته فذكر «الاكفر

 اَّلي الرجل هذا ما: فيقولن أدري، ل هاه، هاه: فيقول دينك؟ ما: هل فيقولن أدري، ل هاه، هاه هاه
 وألبسوه انلار، من فأفرشوه كذب، أن: السماء من مناد فينادي أدري، ل هاه، هاه: فيقول فيكم؟ بعث

                                                
 امليت يسمع صوت مسري انلاس إذا دفنوه وراحوا. أي 1



 حّت قِبه عليه )ويضيق: قال وسمومها( حرها من )فيأتيه: قال ( انلار إىل بابا هل وافتحوا انلار، من
 ترابا( لصار جبل بها رضب لو حديد من مرزبة معه أبكم أعىم هل يقيض أضَلعه ثم فيه َتتلف

 فيه تعاد )ثم ترابا( قال: فيصري اثلقلي إل واملغرب املشق بي ما يسمعها رضبة بها )فيُضبه: قال
 (18534، ورواه أمحد مطّول )وأصله يف الصحيحي 1وسكت عنه( 4753) داود أبورواه ( الروح

 

 الشفاعةاْلش وفصل: ِذكر 
ِب  َعنْ  -32

َ
ُ  ريَِضَ  ُهَريَْرةَ  أ نه : َعنْهُ  اَّلله

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِتَ  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اَّلله

ُ
َراُع، إَِِلْهِ  فَُرفِعَ  بِلَْحمٍ  أ  َوََكنَْت  اَّلِّ

نَا: " قَاَل  ُثمه  َنْهَشًة، ِمنَْها َفنََهَش  ُتْعِجبُهُ 
َ
ُ  جَيَْمعُ  َذلَِك؟ ِممه  تَْدُرونَ  َوَهْل  الِقيَاَمِة، يَْومَ  انلهاِس  َسيِّدُ  أ  انلهاَس  اَّلله

لِيَ  وه
َ
ايِع  يُْسِمُعُهمُ  َواِحٍد، َصِعيدٍ  يِف  َواْلِخِرينَ  األ ، َويَنُْفُذُهمُ  ادله ْمُس، َوتَْدنُو ابَلََصُ  ِمنَ  انلهاَس  َفيَبْلُغُ  الشه

لَ : انلهاُس  َفيَُقوُل  َُيْتَِملُوَن، َولَ  يُِطيُقونَ  لَ  َما َوالَكْرِب  الَغمِّ 
َ
لَ  بَلََغُكْم، قَدْ  َما تََرْونَ  أ

َ
 َمنْ  َتنُْظُرونَ  أ

تُونَ  بِآَدَم، َعلَيُْكمْ : بِلَْعٍض  انلهاِس  َبْعُض  َفيَُقوُل  َربُِّكْم؟ إِىَل  لَُكمْ  يَْشَفعُ 
ْ
ََلمُ  َعلَيْهِ  آَدمَ  َفيَأ  َفيَُقولُونَ  السه

نَْت : هَلُ 
َ
بُو أ

َ
، أ ُ  َخلََقَك  البََشِ َمرَ  ُروِحِه، ِمنْ  ِفيَك  َوَنَفخَ  بِيَِدهِ، اَّلله

َ
 إىَِل  نَلَا اْشَفعْ  لََك، فََسَجُدوا الَمََلئَِكةَ  َوأ

لَ  َربَِّك،
َ
لَ  يِه،فِ  حَنْنُ  َما إِىَل  تََرى أ

َ
 لَمْ  َغَضبًا اِلَْومَ  َغِضَب  قَدْ  َريبِّ  إِنه : آَدمُ  َفيَُقوُل  بَلََغنَا؟ قَدْ  َما إِىَل  تََرى أ

َجَرةِ  َعِن  َنَهايِن  قَدْ  َوإِنههُ  ِمثْلَُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َقبْلَهُ  َيْغَضْب   َنْفِس، َنْفِس  َنْفِس  َفَعَصيْتُُه، الشه
تُونَ  نُوٍح، إِىَل  اْذَهبُوا َغرْيِي، إِىَل  اْذَهبُوا

ْ
نَْت  إِنهَك  نُوُح، يَا: َفيَُقولُونَ  نُوًحا َفيَأ

َ
ُل  أ وه

َ
ْهِل  إِىَل  الرُُّسِل  أ

َ
رِْض، أ

َ
 األ

اكَ  َوقَدْ  ُ  َسمه لَ  َربَِّك، إِىَل  نَلَا اْشَفعْ  َشُكوًرا، َعبًْدا اَّلله
َ
 قَدْ  وََجله  َعزه  َريبِّ  إِنه : َفيَُقوُل  ِفيِه؟ حَنْنُ  َما إِىَل  تََرى أ

 لََعَ  َدَعْوُتَها َدْعَوة   ِِل  ََكنَْت  قَدْ  َوإِنههُ  ِمثْلَُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َقبْلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا اِلَْومَ  َغِضَب 
تُونَ  ِإبَْراِهيَم، إِىَل  ااْذَهبُو َغرْيِي، إِىَل  اْذَهبُوا َنْفِس، َنْفِس  َنْفِس  قَْوِِم،

ْ
 إِبَْراِهيمُ  يَا: َفيَُقولُونَ  إِبَْراِهيمَ  َفيَأ

نَْت 
َ
ِ  نَِبُّ  أ ْهلِ  ِمنْ  وََخِليلُهُ  اَّلله

َ
رِْض، أ

َ
لَ  َربَِّك  إِىَل  نَلَا اْشَفعْ  األ

َ
 َريبِّ  إِنه  لَُهْم: َفيَُقوُل  ِفيِه، حَنْنُ  َما إِىَل  تََرى أ

 ثَََلَث  َكَذبُْت  ُكنُْت  قَدْ  َوإيِنِّ  ِمثْلَُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَُه، َقبْلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا اِلَْومَ  َغِضَب  قَدْ 
بُو فََذَكَرُهنه  - َكِذبَاٍت 

َ
 ُموََس  إِىَل  اْذَهبُوا َغرْيِي، إِىَل  اْذَهبُوا َنْفِس، َنْفِس  َنْفِس  - اْلَِديِث  يِف  َحيهانَ  أ

تُوَن،
ْ
نَْت  ُموََس  يَا: َفيَُقولُونَ  ُموََس  َفيَأ

َ
، رَُسوُل  أ ِ لََك  اَّلله ُ  فَضه  نَلَا اْشَفعْ  انلهاِس، لََعَ  َوبَِكَلَِمهِ  بِرَِساتَلِهِ  اَّلله

لَ  َربَِّك، إِىَل 
َ
 َولَنْ  ِمثْلَُه، هُ َقبْلَ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا اِلَْومَ  َغِضَب  قَدْ  َريبِّ  إِنه : َفيَُقوُل  ِفيِه؟ حَنْنُ  َما إِىَل  تََرى أ

وَمرْ  لَمْ  َنْفًسا َقتَلُْت  قَدْ  َوإِينِّ  ِمثْلَُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب 
ُ
 اْذَهبُوا َغرْيِي، إِىَل  اْذَهبُوا َنْفِس، َنْفِس  َنْفِس  بَِقتِْلَها، أ

تُونَ  َمْرَيَم، ابِْن  ِعيَس  إِىَل 
ْ
نَْت  ِعيَس  يَا: َفيَُقولُونَ  ِعيَس، َفيَأ

َ
، رَُسوُل  أ ِ لَْقاَها َوََّكَِمتُهُ  اَّلله

َ
 َوُروح   َمْرَيمَ  إىَِل  أ
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لَ  َربَِّك  إِىَل  نَلَا اْشَفعْ  َصِبيًّا، الَمْهدِ  يِف  انلهاَس  َوََّكهْمَت  ِمنُْه،
َ
 َريبِّ  إِنه : ِعيَس  َفيَُقوُل  ِفيِه؟ حَنْنُ  َما إِىَل  تََرى أ

، ِمثْلَهُ  َقبْلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا اِلَْومَ  َغِضَب  قَدْ   َنْفِس  َذْنبًا، يَْذُكرْ  َولَمْ  ِمثْلَُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َولَنْ  َقطُّ
ٍد، إِىَل  اْذَهبُوا َغرْيِي إِىَل  اْذَهبُوا َنْفِس  َنْفِس  تُونَ  حُمَمه

ْ
ًدا َفيَأ دُ  يَا: َفيَُقولُونَ  حُمَمه نَْت  حُمَمه

َ
ِ  رَُسوُل  أ  وََخاتِمُ  اَّلله

نِْبيَاِء،
َ
ُ  َغَفرَ  َوقَدْ  األ مَ  َما لََك  اَّلله َر، َوَما َذنِْبَك  ِمنْ  َتَقده خه

َ
لَ  َربَِّك  إِىَل  نَلَا اْشَفعْ  تَأ

َ
 ِفيِه، حَنْنُ  َما إىَِل  تََرى أ

ْنَطِلُق 
َ
َقعُ  الَعْرِش، حَتَْت  فَآِت  فَأ

َ
، َعزه  لَِريبِّ  َساِجًدا فَأ ُ  َيْفتَحُ  ُثمه  وََجله ه  اَّلله  َعلَيْهِ  اثلهنَاءِ  وَُحْسِن  حَمَاِمِدهِ  ِمنْ  يلَعَ

َحدٍ  لََعَ  َيْفتَْحهُ  لَمْ  َشيْئًا،
َ
دُ  يَا: ُيَقاُل  ُثمه  َقبِِْل، أ َسَك  اْرَفعْ  حُمَمه

ْ
عْ  َواْشَفعْ  ُتْعَطْه، َسْل  رَأ ْرَفعُ  تَُشفه

َ
ِِس، فَأ

ْ
 َرأ

قُوُل 
َ
ِِت : فَأ مه

ُ
، يَا أ ِِت  رَبِّ مه

ُ
، يَا أ ِِت  رَبِّ مه

ُ
، يَا أ دُ  يَا: َفيَُقاُل  رَبِّ ْدِخْل  حُمَمه

َ
ِتَك  ِمنْ  أ مه

ُ
 َعلَيِْهمْ  ِحَساَب  لَ  َمنْ  أ

ْيَمِن  ابَلاِب  ِمنَ 
َ
بَْواِب  ِمنْ  األ

َ
ََكءُ  وَُهمْ  اْلَنهِة، أ بَْواِب، ِمنَ  َذلَِك  ِسَوى ِفيَما انلهاِس  رُشَ

َ
ِي: قَاَل  ُثمه  األ  َواَّله

ةَ  بَْيَ  َكَما اْلَنهِة، َمَصاِريعِ  ِمنْ  اَعْيِ الِمَْصَ  بَْيَ  َما إِنه  بِيَِدهِ، َنْفِس  وْ   ومَِحرَْيَ  َمكه
َ
ةَ  بَْيَ  َكَما أ َوُبَْصَى(  َمكه

 (194(، ومسلم )4712رواه ابلخاري )

 

 فصل: اْلساب، والكم اهلل تعاىل للناس
ُ  ريَِضَ  ََعئَِشةَ  َعنْ  -33  الِْقيَاَمِة، يَْومَ  ُحوِسَب  )َمنْ : وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوُل  قَاَل  :قَالَْت  َعنَْها اَّلله

َب( لَيَْس : َفُقلُْت  ُعذِّ
َ
 اْْلَِساُب، َذاكِ  )لَيَْس : َفَقاَل { يَِسرًيا ِحَسابًا ُُيَاَسُب  فََسوَْف : }وََجله  َعزه  اهللُ قَاَل  قَدْ  أ

َما َب(  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اْْلَِساَب  نُوقَِش  َمنْ  الَْعْرُض، َذاكِ  إِنه  (2876(، ومسلم )103رواه ابلخاري )ُعذِّ

 

 

 فصل: ذكر جهّنم
ْهَونَ  إِنه ): َيُقوُل  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبه  َسِمْعُت : قَاَل  بَِشرٍي، بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن  -34

َ
ْهِل  أ

َ
 هَلُ  َمنْ  َعَذابًا انلهارِ  أ

اََكنِ  َنْعََلنِ  نه  يََرى َما الِْمرَْجُل، َيْغِل  َكَما ِدَماُغهُ  ِمنُْهَما َيْغِِل  نَاٍر، ِمنْ  َورِشَ
َ
َحًدا أ

َ
َشدُّ  أ

َ
 َوإِنههُ  َعَذابًا ِمنْهُ  أ

ْهَوُنُهمْ 
َ
 ( واللفظ هل213( دون زيادة )ما يرى...(، ومسلم )6562رواه ابلخاري ) (َعَذابًا أَل

 

 خروج املوّحدين ِمن انّلار فصل:

، إِله  إهَِلَ  لَ  قَاَل  َمنْ  انلهارِ  ِمنَ  ََيُْرجُ )ملسو هيلع هللا ىلص: عن انس ريض اهلل عنه، قال  -35 ُ  ِمنْ  َشِعرَيةٍ  َوْزنُ  قَلِْبهِ  َويِف  اَّلله
، ، إِله  إهَِلَ  لَ  قَاَل  َمنْ  انلهارِ  ِمنَ  َوََيُْرجُ  َخرْيٍ ُ ةٍ  َوْزنُ  قَلِْبهِ  َويِف  اَّلله ، ِمنْ  بُره  لَ  قَاَل  َمنْ  انلهارِ  ِمنَ  َوََيُْرجُ  َخرْيٍ

، إِله  إهَِلَ  ُ ةٍ  َوْزنُ  قَلِْبهِ  َويِف  اَّلله  (193(، ومسلم )44رواه ابلخاري ) (.َخرْيٍ  ِمنْ  َذره



ْن َُيْ ) ويف رواية:
َ
َراَد أ

َ
ْن َُيِْرَج ِمَن انلهاِر َمْن أ

َ
َراَد أ

َ
ُ ِمَن الَقَضاِء بَْيَ ِعبَاِدهِ، َوأ ْن َحّته إَِذا فََرَغ اَّلله ِرَج، ِممه

ْن َُيْرُِجوُهْم، َفيَْعِرفُوَنُهْم بَِعَلَمِة آثَاِر ال
َ
َمَر الَمَلئَِكَة أ

َ
، أ ُ ْن َل إهَِلَ إِله اَّلله

َ
ُ ََكَن يَْشَهُد أ َم اَّلله ُجوِد، وََحره سُّ

ُجودِ  ثََر السُّ
َ
ُكَل ِمَن ابِْن آَدَم أ

ْ
ْن تَأ

َ
 (6573يف ابلخاري ) (لََعَ انلهاِر أ

 

 ذكر اْلنة:فصل: 
ِ  َعبْدِ  َعنْ  -36 ُ  ريَِضَ  اَّلله ْعرُِف  )إيِنِّ : " وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّله  انلهِبُّ  قَاَل : َعنْهُ  اَّلله

َ
ْهِل  آَخرُ  أَل

َ
 ِمنَ  ُخُروًجا انلهارِ  أ

 َفيَِجدُ  اْْلَنهَة، َفيَْدُخُل  َفيَْذَهُب : " اَل قَ  ،" اْْلَنهةَ  فَاْدُخِل  اْنَطِلْق : هَلُ  َفيَُقاُل  زَْحًفا، ِمنَْها ََيُْرجُ  رَُجل   انلهاِر،
َخُذوا قَدْ  انلهاَس 

َ
تَْذُكرُ : هَلُ  َفيَُقاُل  الَْمنَاِزَل، أ

َ
َمانَ  أ ي الزه ِ ،: هَلُ  َفيَُقاُل  َنَعْم،: َفيَُقوُل  ِفيِه، ُكنَْت  اَّله ، َتَمنه  َفيَتََمنه

ي لََك : هَلُ  َفيَُقاُل  ِ ةَ  َتَمنهيَْت  اَّله ْضَعاِف  وََعَشَ
َ
ْنيَا أ تَْسَخرُ : َفيَُقوُل : " قَاَل  ،" ادلُّ

َ
نَْت  ِب  أ

َ
: قَاَل  (، الَْمِلُك؟ َوأ

يُْت  فَلََقدْ 
َ
ْدَن  )َذاكَ : َيُقوُل  نََواِجُذُه،  َوََكنَ  بََدْت  َحّته  َضِحَك  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  اهللِ رَُسوَل  رَأ

َ
ْهلِ  أ

َ
 أ

لَةً  اْلَنهةِ   (186(، ومسلم )6571ابلخاري )( رواه َمْْنِ

 

 بعد إخراج املوحدين إىل اْلّنة فصل: خلود أهل اْلنة يف اْلنة، وأهل انلار يف انلار

ْملََح، َفيُنَاِدي ) ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول قال: قال عنه اهلل ريض اخلدري سعيد أب عن -37
َ
يُْؤََت بِالَْموِْت َكَهيْئَِة َكبٍْش أ

ْهَل اْلَنهِة، فَ 
َ
ئِبُّوَن َوَينُْظُروَن، َفيَُقوُل: َهْل َتْعِرفُوَن َهَذا؟ َفيَُقولُوَن: َنَعْم، َهَذا الَموُْت، َوَُّكُُّهْم ُمنَاٍد: يَا أ يَْشَ

 ُ ئِبُّوَن َوَينُْظُروَن، َفيَُقوُل: وَهْل َتْعِرفُوَن َهَذا؟ َفيَُقول ْهَل انلهاِر، فَيَْشَ
َ
ا ذَ وَن: َنَعْم، هَ قَْد َرآُه، ُثمه ُينَاِدي: يَا أ

ْهَل انلهاِر ُخلُود  فَََل َموَْت  الَموُْت، َوَُّكُُّهْم قَدْ 
َ
ْهَل اْلَنهِة ُخلُود  فَََل َموَْت، َوَيا أ

َ
، (َرآُه، َفيُْذبَُح ُثمه َيُقوُل: يَا أ

 :
َ
مْ ﴿ُثمه قََرأ

َ
ةِ إِْذ قُِِضَ األ نِْذرُْهْم يَْوَم اْلرَْسَ

َ
ْنيَا َوَهُؤلَ  :1قال ،﴾ُر وَُهْم يِف َغْفلَةٍ َوأ ْهُل ادلُّ

َ
وَُهْم ﴿ِء يِف َغْفلٍَة أ

 (2849ومسلم ) ،(4453رواه ابلخاري )﴾ َل يُْؤِمنُونَ 

 

 باب: اإليمان بقضاء اهلل وقدره (12
 إِله  َوَرقَةٍ  ِمنْ  تَْسُقُط  َوَما َوابْلَْحرِ  الَِْبِّ  يِف  َما َوَيْعلَمُ  ُهوَ  إِله  َيْعلَُمَها َل  الَْغيِْب  َمَفاتِحُ  وقوهل تعاىل: ﴿ وَِعنَْدهُ 

رِْض  ُظلَُماِت  يِف  َحبهةٍ  َوَل  َيْعلَُمَها
َ
 59 األنعام: ُمِبٍي﴾ ِكتَاٍب  يِف  إِله  يَابٍِس  َوَل  َرْطٍب  َوَل  اأْل

 

                                                
 (382(، وشعب اإليمان )11254َكمة ]قال[ من سنن النسايئ الكِبى ) 1



َد طعَم حقيقِة اإليمان حّّت تَعلَم أن ما أصابََك لم : لبنه الصامت بن عبادة قال -38 يا بُِنه إنهك لن ََتِ
َل ما خلَق اهلل )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصْن ِلُصيبَك، سمعُت رسوَل اهلل ِلُْخطئََك، وما أخَطاَك لم يكُ يُكْن  إن أوه

، وماذا أكتُُب؟ قال: اكتُْب مق ، يا بِن، (اديَر ُك َشٍء حّت تقوَم الساعةُ القلُم، فقال هل: اكتُْب، قال: ربه
وسكت  1 (4700) أبو داود( رواه منّ َمْن ماَت لَع غري هذا فليَس )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصإين سمعُت رسوَل اهلل 

 2(22705) واللفظ هل، وأمحد، عنه

 

 وجوب العمل، وليس من اإليمان بالقدر التّكال عليهفصل: 

ي  َعنْ  -39 ُ  ريَِضَ  يلَعِ َخذَ  َجنَاَزٍة، يِف  وََسلهمَ  َعلَيْهِ  اهللُ َصّله  انلهِبُّ  ََكنَ : قَاَل  َعنْهُ  اَّلله
َ
 بِهِ  َينُْكُت  فََجَعَل  َشيْئًا فَأ

رَْض،
َ
َحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  )َما: َفَقاَل  األ

َ
 رَُسوَل  يَا: قَالُوا اْلَنهِة( ِمنَ  َوَمْقَعُدهُ  انلهاِر، ِمنَ  َمْقَعُدهُ  ُكتَِب  َوقَدْ  إِله  أ

، ِ فََلَ  اَّلله
َ
ا هَلُ، ُخِلَق  لَِما ُميرَسه   فَُك   )اْعَملُوا: قَاَل  الَعَمَل؟ َونََدعُ  ِكتَابِنَا، لََعَ  َنتهِكُ  أ مه

َ
ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َمنْ  أ

َ
 أ

َعاَدةِ  ُ  السه ْهِل  ِلَعَمِل  َفيُيرَسه
َ
َعاَدِة، أ ا السه مه

َ
ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َمنْ  َوأ

َ
َقاءِ  أ ُ  الشه ْهِل  ِلَعَمِل  َفيُيرَسه

َ
َقاَوِة(، أ   ُثمه  الشه

َ
: قََرأ

ا}) مه
َ
ْعَطى َمنْ  فَأ

َ
َق  َواتهَق  أ  (2647(، ومسلم )4949رواه ابلخاري ) اْليََة( [ 6: الليل{ ]بِاْلُْسَن  وََصده

 

 

 باب: أعظم انلّعيم، رؤية اهلل يف اْلنة (13
ة   وقوهل تعاىل: ﴿ ة   إِىَل َربَِّها نَاِظَرة   وُُجوه  يَْوَمئٍِذ نَارِضَ ْن ُيْفَعَل بَِها  َووُُجوه  يَْوَمئٍِذ بَاَِسَ

َ
َتُظنُّ أ

 25-22﴾ القيامة:  فَاقَِرة  

 

ْهُل اْْلَنهِة اْْلَنهَة، قَاَل: َيُقوُل اهللُ : قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص انلب عن ،عنه اهلل ريض الروِم صهيب عن -40
َ
إَِذا َدَخَل أ

لَْم تُْدِخلْنَا اْْلَنه 
َ
لَْم تُبَيِّْض وُُجوَهنَا؟ أ

َ
ِزيُدُكْم؟ َفيَُقولُوَن: أ

َ
نَا ِمَن َتبَارََك َوَتَعاىَل: تُِريُدوَن َشيْئًا أ َة، َوُتنَجِّ

َحبه إَِِلِْهْم ِمَن انلهَظِر إِىَل َربِِّهْم َعزه وََجله 
َ
ْعُطوا َشيْئًا أ

ُ
 مسلم رواه( انلهاِر؟ قَاَل: َفيَْكِشُف اْْلَِجاَب، َفَما أ

(181) 
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